
 
 
 

 

  
 
 
 

รกัแทส้แกนดเินเวยี 8วนั 5คนื 
โดยสายการบนิ ไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - เดอืนมถินุายน 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัความยิง่ใหญเ่หนอืผนืน า้แหง่ศตวรรษที ่17 ที ่“พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซา” 

เขา้ชมหอ้งโกลเดน้ ฮอลล ์สถานทีร่บัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล ที ่“ศาลาวา่การเมอืงสตอ๊คโฮลม์” 
มหาวหิารแหง่เมอืงสตอ๊คโฮลม์ – พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงสต๊อคโฮลม์ 

โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั – พระราชวงัหลวงเมอืงออสโล 
อุทยานฟรอกเนอร ์ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน – อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล 

พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน – รูปปัน้เงอืกนอ้ย -พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์   
พเิศษ!! พกัเรอืส าราญหร ูDFDS 1 คนื พรอ้มบุฟเฟ่ต ์สไตลส์แกนดเินเวยีน 2 มือ้ 

เขา้ชมคลงัสมบตัสิุดล า้คา่ที ่“พระราชวงัโรเซนเบริก์” 



 
 
 

 

  
 
 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

21.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 
Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติ
อารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เนนิ
เขาฟยลักาทนั - พพิธิภณัฑย์ุคกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- 

ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์            
01.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG960 (เทีย่วบนิตรง)  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 
 

 
 

 
 
 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิารล์นัดา เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทย

ประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศ

สวเีดน (Sweden) เป็นเมอืงหลวงทีง่ดงามทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จน
ไดร้ับขนานนามว่า “ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 14 เกาะ โอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาใน

บรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพื้นน ้า ท าใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที่สวยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของโลก น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพื่อ

บันทกึภาพของเมอืงสต็อคโฮลม์จากมุมทีส่วยทีส่ดุชมววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยู่บนเกาะใหญ่ 
14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

น าท่าน ผ่านชม สถานที่ส าคัญ อาท ิพพิธิภณัฑย์ุคกลาง (Medieval Museum), มหา
วิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม  (The Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮ้าส ์
(Opera Houses) เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 น าท่าน เขา้ชม ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ทีใ่ชเ้วลาสรา้ง

นานถงึ 12 ปี เสร็จสมบรูณ์ในปี 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังของประเทศสวเีดน ชือ่ เรก
นาร ์ออสตเ์บริก์ (Ragnar Ostberg) สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโม
เสค ไดร้ับแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจากปราสาทสไตลเ์รอเนสซองคข์องประเทศอติาล ีจงึได ้

ออกแบบใหศ้าลาว่าการเมืองแห่งนี้มีลานกลางเพิ่มเข า้มาสองลานคือ บอร์การ์การ์เดน้ 
(Borgargarden) และ บลฮูอลล ์(Blue Hall) ในทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมี

พิธีเลี้ยงรับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หอ้งโถงใหญ่  (Golden Hall 
Room) ที่ประดับประดาดว้ยหนิโมเสคแกว้และทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว



 
 
 

 

  
 
 
 

ความเป็นมาของประเทศสวีเดนตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1920 ภาพ 

“ราชนิแีหง่ทะเลสาบมาลาเร็น” คอืภาพจ าลองของเมอืงสต็อคโฮลม์โดยเป็นรูปสตรน่ัีงอยู่บน
บัลลังก์ บริเวณดา้นขา้งท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นอาคารที่น่าสนใจอีกมากมายทั่วโลก ภายใน
ประกอบดว้ย หอ้งประชุมสภาเมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm City Council Meeting 

Room) คือ สถานที่จัดประชุมของสมาชกิสภาเมอืงสต็อคโฮล์ม 101 ท่าน เดอะวอลทอ์อฟ
เดอะฮนัเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่ดา้นล่างของหอคอยสูง 106 เมตร 

บริเวณเพดานประกอบดว้ยช่องเก็บของเล็กๆ 100 ช่อง ผนงัในหอ้งรูปไข่ (Wall in the 
Oval Room) ตกแตง่ดว้ยผา้ม่านทีท่อขึน้มาตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่17 ในเมอืงโบเวส ์ประเทศ
ฝรั่งเศส และเพือ่เป็นการอนุรักษ์โบราณวัตถุเหล่านี้ จงึหา้มไม่ใหม้กีารใชแ้ผลชถ่ายภาพในหอ้ง

นี้ และในวันเสาร์จะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นที่นี่ ปริน้ซ์แกลลอรี ่(Prince Gallery) ท่าน
สามารถรับชมทวิทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝ่ังของเมอืงสต็อคโฮลม์ได ้ส่วนอกีดา้น

ของหอ้งท่านจะไดพ้บภาพแบบเดยีวกันจากภาพวาดฝีพระหัตถข์องเจา้ชายยูเจน ภายในมเีสาสี

ด าท าจากหนิไดอะเบส ส่วนบรเิวณช่องหนา้ต่างที่หันเขา้หาผืนน ้าจะมีประตมิากรรมนูนรูปตัว

ละครชายหญงิจากต านานคลาสสคิของชาวนอรด์กิอยู่ หอ้งทรคีราวนแ์ชมเบอร ์(The Three 
Crown Chamber Room) ท่านจะไดสั้มผัสกับความพลิว้ไหวของเสน้ไหมและเสน้ใยสเีงนิที่
งดงามบนผนังนอกจากนี้บนผนังดา้นหนึ่งยังมภีาพวาดฝาผนังรูปทวิทัศน์ของเมอืงสต็อคโฮลม์

ประดับอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืทีถู่กกูข้ ึน้มาใน
ศตวรรษที ่17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่ง
ประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็น



 
 
 

 

  
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่

เกี่ยวขอ้งกับเรือล านี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั ้งหมดแถบ
สแกนดเินเวยี ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ทีพ่กั Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงสต็อคโฮลม์ - ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ - 
เมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั - จตุัรสัใจกลางเมอืงคารล์สตดั - 
ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แกแ่หง่เมอืงคารล์สตดั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแกท่ีสุ่ดและสวยงาม

ราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิง้ร่องรอยแหง่ความเป็นเมอืงแหง่ยุคกลาง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่
17 ทั้งบา้นเรือน สิ่งปลูกสรา้งที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน
เชน่เดยีวกับเสน่หข์องตรอกซอกซอยตา่งๆ ทีเ่รียงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ รา้นหนังสอื และยังเป็น

ทีต่ัง้ของ  
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผ่านชม พระราชวงัหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮลม์ (Stockholm Palace) เป็นที่ประทับ
อย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน เป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดา
พระราชวังทัง้หมดของทวปียุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี ใน
บรรดาหอ้งต่างๆส่วนที่เป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลังวิหารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ 

หอ้งพักของขนุนาง ล าดับตา่งๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกสุตาฟที ่3 ชมการผลัดเปลีย่นเวร
ยามประจ าวันของกองทหารรักษาพระองคซ์ึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทุกวัน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศสวเีดน (Sweden) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ อยู่ระหว่าง

เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่าง
สองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิ์คารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจึงเรียก

ตามพระนามของพระองค ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั 
(Cathedral of Karlstad) , จ ัตุ ร ัส ใจกล าง เมือ งค าร์ล ส ต ัด  (Town Square of 
Karlstad), ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิ

เกา่แกแ่หง่เมอืงคารล์สตดั (Ancient Stone Bridge of Karlstad) 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
ทีพ่กั Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- อุทยานฟรอกเนอร ์- 
ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - พระราชวงัหลวงแห่งเมอืง

ออสโล - อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืง
หลวงของ ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีผ่่านมานี้ ครัง้สมัย
ทีป่ระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน้ ประเทศนอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 

2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮมเ์ป็นเมอืงเบอรเ์กน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็นเมอืงออสโลในปัจจุบัน เมือ่
ประมาณ 900 กวา่ปีกอ่น เมอืงออสโลเป็นเมอืงอาณานคิมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่

ภายใตก้ารปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็น
เมอืงหลวงที่มคี่าครองชพีสูงทีสุ่ดในโลกแทนที่โตเกยีว ตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ 

ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์อันหาชม
ไดย้าก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชม
ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูป

สลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของ
อทุยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิ
สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว  น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคล

เลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวทีป่กตใินช่วงเดอืนมนีาคมจะใช ้

เป็นสถานทีช่มุนุมแขง่ขันของนักเลน่สกทีัง้โลกทีน่ี่ สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมไดเ้กอืบหนึง่แสนคน  

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหลง่ชอ้ป
ป้ิงและแหล่งนัดพบปะ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีม่า
เยอืนประเทศนอรเ์วย ์ตัง้อยู่กลางเมอืงออสโล มสีนิคา้ทุกสิง่อย่างทีท่่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลอืกซือ้

เป็นของฝาก ของขวัญ สนิคา้ที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุด คือ ผลติภัณฑจ์ากขนสัตว ์น ้ามันปลา เนย
แข็งเทยีนไข และของทีร่ะลกึ เช่น เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บา้นของประเทศ

นอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ บรเิวณเดยีวกันเป็นทีต่ัง้ของสถานที่ส าคัญไม่วา่จะเป็น 
พระราชวงัหลวงแห่งเมอืงออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึง่เป็นที่ประทับของ
กษัตรยิอ์งคปั์จจุบันและ อาคารรฐัสภาแหง่เมอืงออสโล (Storting Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
ทีพ่กั Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ค าแนะน า ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบน
เรอืส าราญ 1 คนื (ในคนืวนัพรุง่นี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 
วนัทีห่า้ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ล่องเรอืส าราญหรู DFDS จาก

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่  เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  - เมือง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์     
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะส าคัญของ
เหล่านักรบไวกิง้เมื่อครัง้ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ที่สรา้งจากไมใ้นยุค

ครสิต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมอืในชวีติประจ าวันทีม่อีายุเก่าแกก่วา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ที่
ส าคัญทีสุ่ด เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดน



 
 
 

 

  
 
 
 

ใหม่ๆ จนมคี ากล่าวว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ด ** รอบของการเขา้ชมอาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือส าราญ เพื่อ ล่องเรอืส าราญหรู DFDS จากเมอืงออสโล 
ประเทศนอร์เวย์ สู่  เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian 

Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark)  ที่ พ รั่ งพ ร อ้ ม ไป ด ้วย
รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวย
ความสะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 
1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ผ่านน่านน ้าสแกนดเินเวยี  
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตล์

สแกนดเินเวยีน 
ทีพ่กั บนเรอืส าราญ DFDS หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin, Bunk Beds) หรอืเทยีบเทา่  

** หอ้งพกัชนดิปกตบินเรอืส าราญ คอืหอ้งทีไ่ม่มหีนา้ต่าง กรณีตอ้งการจองหอ้งพกั
แบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ
หอ้งวา่ง และมคี่าใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระคา่บรกิาร

ส่วนนี้ทนัทีที่หอ้งพกัถูกยืนยนัจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หอ้งพกัแบบปกต ิ
(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบั

มากกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เก ิดขึ้นตามจรงิกบัผู ้เดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัจะค านึงถึง

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 
 

วนัทีห่ก เมอืงโคเปนเฮเกน - น า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด - 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว - พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื 
พระราชวงัฤดูรอ้น - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - ถนนสตรอยกเ์กท - ศาลาว่าการเมอืง

โคเปนเฮเกน - ทา่เรอืนูฮาวน ์        
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ DFDS 
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก 

(Denmark) เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่ของยุโรปกอ่ตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญ่
ทีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดร้ับฉายาวา่เป็น “สวรรคแ์หง่เมอืงทา่ และดนิแดนแหง่

เทพนยิายรกัอมตะ” เมอืงนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหลอ่หลอมกวรีะดับโลกฮันส ์ครสิเตยีน แอน



 
 
 

 

  
 
 
 

เดอรแ์ซน (Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไม ้

ขดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร่ทีผู่ค้นทั่วโลกตา่งรูจั้ก 
น าท่านเดนิทางสู่ น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรง
แปลกตา คลา้ยธารน ้าตกทีไ่หลรนิ ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ท่าเรือเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเล่าว่า

ราชนิีเกฟิออนไดร้ับมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้าตบิา้นเมอืง พระนางจงึให ้
พระโอรสทัง้สีข่องพระองคแ์ปลงกายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมอืง

เดนมารก์ในปัจจุบัน ตอ่มาชาวเดนนชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองค์
ไวเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเติล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่
บรเิวณท่าเรือรมิอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นของขวัญแกเ่มอืงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที ่
23 สงิหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บุตรชายของผูก้่อตัง้บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ 

ไดม้คีวามประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตียน 
แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก จงึวา่จา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปั้นรูปเงอืก

นอ้ยนี้ โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้บัลเลต์ชื่อ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายที่เป็นหญิง
เปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั้นเงือกนอ้ยนี้น่ังอยู่บนกอ้นหนิ มขีนาดความสูง

ประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได ้
สัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อดเทยีบท่าอยู่ และ
ทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมากกวา่ 1 ลา้นคน



 
 
 

 

  
 
 
 

มาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคู่กับรูปปั้นเงือกนอ้ยนับเป็นสถานที่ยอดฮติที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดแห่ง

หนึง่ของโลก 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดูหนาว 

(Amalienborg Palace) ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นสถานทีป่ระทับของบรรดาเหล่าพระ
ราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามภายนอกสไตล์ร็อกโคโคแลว้ 

ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตัง้อยู่รมิน ้าทางเหนือ
ของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 

300 ปี ของราชวงศโ์อลเดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหลา่ราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังครสิเตียนบอรก์ถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมารก์จึงไดข้อซื้อ
พระราชวังแหง่นี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัยตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบตุรของ

ราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่ภายในพระราชวังแหง่นี้ทัง้ 4 อาคาร ตัง้โดดเด่นเป็นศนูยก์ลางทีง่ดงามมาก
ทีสุ่ดในทวปียุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 มลีักษณะทีเ่หมอืนกัน แตภ่ายใน

พระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งตา่งกันไปตามรสนิยมของผูอ้าศัยเดมิ แตล่ะหอ้งไดต้กแต่ง
อย่างหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ยังคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนิีนาถมารเ์ก
รเธอที ่2 และราชวงศเ์ดนมารก์อยู่ ซึง่บางสว่นของพระราชวังเปิดใหนั้กท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้

มาชม และยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับอัญมณี สิง่ประดษิฐ์อื่นๆ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่มีการเก็บรวบรวมใน

ช่วงเวลา 400 ปีเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอริกที่ 5 ซึง่ตัง้อยู่
ระหวา่งพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่วา่กันวา่ เป็นรูปปั้นทรงมา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย  



 
 
 

 

  
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) 
เป็นพระราชวังที่ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตียนที่ 4 
เป็นอกีหนึง่สถาปัตยกรรมทีพ่ระองคภ์าคภมูใิจ เพราะนอกจากความงามของตัวตกึภายนอกและ

ภายในทีต่กแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุที่ล ้าค่ามากมายแลว้ ยังมพีิพธิภัณฑ์ในบรเิวณชัน้ใตด้นิ 
ใชเ้ป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึง่

ในอดตีพระราชวังแหง่นี้ถูกสรา้งเพื่อจุดประสงคใ์ชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัย
นัน้ ทัง้ยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพอังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์

เดนมารก์ ไดบู้รณะขึน้มาใหม่ใหส้วยงามดั่งปัจจุบัน เมื่อเดนิออกไปดา้นนอกก าแพงของตัว

พระราชวัง จะไดพ้บและเพลดิเพลนิกับพื้นหญา้เขียวชอุ่มและทางเดนิใตร้่มเงา น่ันก็คือ สวน
คงิสก์ารเ์ดน้ ทีอ่ยู่รอบปราสาท เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมทีใ่หช้าวโคเปนเฮเกนไดพั้กผ่อน 

และท ากจิกรรมต่างๆในวันหยุด ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการ
ช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) 

ในอดตีพระราชวังครสิเตยีนบอรก์คือพระราชวังซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จ
พระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่9 แห่งประเทศเดนมารก์ แต ่ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใชเ้ป็นที่
ท าการรัฐสภา โดยเป็นสถานทีเ่พียงแห่งเดยีวในโลกทีม่ ี3 หน่วยงานราชการในทีแ่หง่เดยีวกัน 

น่ันคือ อ านาจบรหิาร อ านาจนิติบัญญัต ิและอ านาจตุลาการ แต่บางส่วนของที่นี่ก็ยังคงถูกใช ้

ส าหรับพระราชวงศ์เดนมารก์ เช่น หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ รวมทัง้บางส่วนยังเปิดให ้

นักท่องเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ด
ในโลกเริม่จาก ศาลาว่าการเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สต

รอยกเ์กท” ไดถ้กูตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแห่งนี้ ซึง่แปลวา่ การเดนิเล่น โดยใชต้ัง้แต่ยุค
ศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ครอบคลุม ถนน 4 สายดว้ยกันคอื Frederiksberggade , Nygade , 

Vimmelskaftet และ Stergade โดยมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศ
ใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 1962 แต่ในช่วงแรก เจา้ของกจิการหลายรายไม่เห็นดว้ยกับ

การปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ท าใหทุ้กวันนี้ผูค้นไดเ้ดินอย่างสนุกและ
สะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนตอ่วัน เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ทีม่คีณุภาพ มี
ตัง้แต่สนิคา้ราคาถูกไปจนถงึสนิคา้แบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก อาท ิหลุยสว์ติตอง, 

ชาแนล, รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจากสวสิฯ, พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย แถมยังมี
นักดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้ เมือง

โคเปนเฮเกน ไดร้ับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองจักรยาน ประชากรเกินครึ่งใช ้

จักรยานเป็นพาหนะในการเดนิทาง เหตผุลส าคัญคอืรัฐบาลสง่เสรมิใหป้ระชาชนสขุภาพแข็งแรง 
และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ทีส่รา้งมลพษิแกส่ิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพื่อ

รองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้ับความสะดวกและปลอดภัยมากทีสุ่ด บรเิวณเดยีวกัน เป็น
ที่ตัง้ของ ท่าเรอืนูฮาวน ์(Nyhavn Pier) เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของตัวเมอืง ตามประวัตไิดก้ลา่วไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอรกิ
ที ่5 ทรงรับส่ังใหส้รา้งท่าเรอืใกล ้ๆ  ตัวเมอืงหลวง เพือ่ใหส้ะดวกง่ายตอ่การขนยา้ยสนิคา้ และใช ้

เป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทยีบท่า ในสมัยก่อนพื้นทีร่มิน ้าย่านนี้ทรุด
โทรมมาก เรยีกวา่เป็นจุดเสือ่มโทรมของเมอืงเลยก็วา่ได ้แต่ในปัจจุบันไดก้ลายเป็นแหลง่ความ
บันเทงิอันทันสมัย เต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดัง ผับ บาร ์และรา้นขายของทีร่ะลกึทีส่วยงาม ราย

ลอ้มไปดว้ยตกึสสัีนสดใสมากมาย พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตเิดนมารก์ไดส้งวนพืน้ทีบ่างส่วนไวเ้ป็นท่า
จอดเรือเก่าแก่ เรือใบ และเรือสนิคา้โบราณ มหีลายล าทีย่ังคงใชง้านอยู่ และไดร้ับการบูรณะ

ซอ่มแซมอย่างด ีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝ่ังแม่น ้า และยังมสีมอเรอืขนาดใหญ่ทีไ่ด ้
ถูกน าไปใชก้ับเรือรบ ตัง้อยู่เป็นอนุสรณ์เพื่อระลกึถงึกลุ่มชาวทหาร และลูกเรือที่เสียสละกว่า 

1,700 รายในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

ทีพ่กั Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, Denmark หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน - ทา่อากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมารก์ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิคเปนเฮเกน เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศ
เดนมารก์ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

14.25 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการ
บนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG951 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  
06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 

 

*************************************** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

07 - 14 เมษายน 63 65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

08 - 15 เมษายน 63 65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

12 - 19 เมษายน 63 65,999 65,999 65,999 15,999 51,999 

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

02 - 09 พฤษภาคม 63 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

09 - 16 พฤษภาคม 63 52,999 52,999 52,999 12,999 38,999 

27 พ.ค. - 03 ม.ิย. 63 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

30 พ.ค. - 06 ม.ิย. 63 49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

02 - 09 มถิุนายน 63 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

13 - 20 มถิุนายน 63 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

20 - 27 มถิุนายน 63 55,999 55,999 55,999 12,999 41,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 



 
 
 

 

  
 
 
 

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณา

อยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณอีาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัร
ในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะ

ปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ใน
ล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ 

และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซ่ีาให ้รวมไป
ถงึ กรณีทีท่า่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซ่ีา
เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 

วนั ก็ตาม ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทาง
ไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่
เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหาร
สว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของ

วตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่
ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที่

สถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ

คนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ 
ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

 
** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ 

อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ 

อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่ม

เดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้ก

กรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 



 
 
 

 

  
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่น

วันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ 
ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดย

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 

หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 6 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทย

ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั
เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ
ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่ว ประเทศสวเีดน ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่

กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซ่ีาและ
คา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ที่
ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 
ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัด

จ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับ
ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง
เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น



 
 
 

 

  
 
 
 

การใหส้ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวม

ไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการ
อนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง
หนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิท
ไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียก
เก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั ้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่

เกดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 
2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคิด
ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทั ้งหมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสาร



 
 
 

 

  
 
 
 

เรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หาก

สามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน 
เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 

ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น

หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ
หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร์-
อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมาย
วันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วัน
ใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะ

อยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซี่า (เลม่หนังสอืเดนิทาง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 

กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี
ครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกให ้

ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั ้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 
** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอ
แลนด ์เท่านัน้  
** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือ

เดนิทางในช่วงทีท่างบรษัิทจะเริ่มด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน 
กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น



 
 
 

 

  
 
 
 

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อน

ก าหนด แต่วซี่ายังไม่ด าเนินการ หรือ วซี่ายังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจาก
ท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่
ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่ องเที่ ยว
ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่

สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับท่านไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

จ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช ้

ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื
เดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมี

ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที่
ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการ
พจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด 
และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่
วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านั้นถูกใช ้

มาแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มา
กอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวี
ซา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน 
ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิ

กวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและ

ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่
จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง

คงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็น
ตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบดิเบือน
ขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม

ร่วมมอืในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่

สถานทูตเป็นส าคัญ 
11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 



 
 
 

 

  
 
 
 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

ทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , 
ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย 
จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
ไม่ได้เด ินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกบัมารดา และ บิดาไม่ได้เด ินทางด้วย) 

คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ
ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) 
ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 
ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน 

หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการ
ประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บาง

ประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข 
และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที่

ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการ
เดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความ
ประสงคข์อวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลมุวันเดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ
ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซี่าที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่

ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี 

บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับ
เงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่าน

จ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม 
รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้ง
ยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจงึขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่า

ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้
2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 

ไม่สามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจ

ถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 
 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร



 
 
 

 

  
 
 
 

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่วา่ส่วนใด
สว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่
เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือ
การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 

ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตาม
คณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้ง



 
 
 

 

  
 
 
 

ช าระคา่ใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่
หนึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  

15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวม
ไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเอง

ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะ
ไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทาง

จรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้
รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่

สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิ
ตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ 
ประเทศสวเีดน 

1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ท ัง้
ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 

 

 
 

 
 

 
 

 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่
จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิิจ
ของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  



 
 
 

 

  
 
 
 

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 
** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 
 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 
มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 

จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 
 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 
วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
 



 
 
 

 

  
 
 
 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซ่ีา : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา VFS ประเทศสวเีดน  อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ  
ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


